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REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI I WIERSZYKÓW  

W JĘZYKU ANGIELSKIM „THE VOICE OF SCHOOL” 

 

 

CELE KONKURSU: 

1. Prezentacja talentu artystycznego i umiejętności językowych dzieci z klas 

pierwszych i drugich w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie  

2. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego  z 

wykorzystaniem piosenek, wierszy i rymowanek. 

3. Ocena umiejętności posługiwania się językiem angielskim 

4. Umożliwienie twórczej interpretacji wybranych utworów.  

 

FORMA KONKURSU: 

Przegląd odbywa się w formie zdalnej.  

PRZEBIEG KONKURSU: 

Dzieci prezentują przygotowane przez siebie utwory. Nagranie wybranych 

prezentacji należy wysłać  jako link na https://wetransfer.com/ do 18.03.2023 roku 

na adres mailowy: AFraczek@eduwarszawa.pl lub dostarczyć wychowawcy 

dziecka na nośniku danych  

Nazwa filmu powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy np.: 

jan_kowalski_1A 

Ogłoszenie wyników: wyniki zostaną przesłane drogą mailową 25.03.2023 r. 

ZASADY UCZESTNICTWA: 

1. Uczestnicy występują w 2 kategoriach: 

A. Wierszyk - utwór nie może być dłuższy niż 2 minuty.  Uczniowie mogą 

przygotować rekwizyty, ciekawy strój, czy wystrój pomieszczenia, 

który będzie widoczny na nagraniu. 

B. Piosenka - utwór nie może być dłuższy niż 4 minuty. Dzieci mogą 

przygotować rekwizyty, ciekawy strój, czy wystrój pomieszczenia, 

który będzie widoczny na nagraniu.  
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2. Niedozwolone jest wykonywanie utworu z playbacku albo niesamodzielnie 

przez uczestnika.  

3.  Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dołączenie do nagrania zdjęcia 

zgody wydrukowanej i podpisanej przez co najmniej jednego rodzica. 

OCENIANIE:  

Prezentowane utwory wysłucha i oceni powołane  Jury, które przyzna nagrody za 

pierwsze trzy miejsca. 

Jury oceniać będzie w kategorii: 

Wierszyk: 

● poprawność w posługiwaniu się językiem obcym 

● interpretacja utworu 

● stopień trudności wykonywanych utworów 

● rekwizyty, strój lub wystrój pomieszczenia 

Piosenka: 

● poprawność w posługiwaniu się językiem obcym 

● walory muzyczne 

● choreografię, strój i oryginalność opracowania scenicznego utworu 

● rekwizyty lub wystrój pomieszczenia 

● stopień trudności wykonywanych utworów  

● ogólne wrażenie artystyczne 

TERMINARZ: 

Od 01.03.2023 r. do 18.03.2023 r. 

• Przesyłanie kart zgłoszeniowych i nagrania - do 18.03.2023 r. 

• Rozstrzygnięcie konkursu: do 25.03.2023 r. 
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NAGRODY: 

Zostaną przyznane w każdej kategorii dyplomy oraz drobne upominki laureatom I, 

II i III miejsca. 

 

POZOSTAŁE UWAGI: 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.  

2. Informacje na temat Przeglądu można uzyskać drogą mailową: 

AFraczek@eduwarszawa.pl u organizatora przeglądu Pani Agnieszki 

Frączek-Dąbrowskiej. 


